
 

        """"چپ نوچپ نوچپ نوچپ نو " " " "يييي انتقاد انتقاد انتقاد انتقادييييک بررسک بررسک بررسک بررسيييي: : : : ي ي ي ي  انتقاد انتقاد انتقاد انتقادييييتئورتئورتئورتئور

  ھوشنگ سپھر: نوشته 
  

کم شاھد  داری دستگيری سرمايه در ھمان اوان شکل. داری استت تاريخ سرمايهمپيشينه تئوری انتقادی به قد
ی ؛ برخورد)سن سيمون(طلبانه  برخوردی اص+ح:  يمه اسه برخورد انتقادی کام+ متمايز از ھم به آن بود

  ).نيچه(؛ و برخوردی واپسگرايانه )مارکس(رايکال 
  

مسأله قدرت، ماھيت دولت، آگاھی . پيش نھاد مدت و ناموفق کمون پاريس مسائل تئوريک مھمی را تجربه کوتاه
  .ترين اشان بودندھا و استراتژی برای رسيدن به سوسياليزم از عمده طبقاتی، تاکتيک

  
بنای دنيايی از نوع و امکان انداز و احتمال وينی را به روی بشريت گشود و چشمھای نپيروزی انق+ب اکتبر افق

 ،١٩٢٣- ١٩١٨ به ويژه انق+ب آلمان در فاصله سال ھای ،شکست يک سلسله انق+بات در اروپا. ديگر را نويد داد
نيزم در شوروی، و ساز انحطاط انق+ب اکتبر، سلطه استاليباری را برای بشريت رقم زد و زمينه سرنوشت اسف
در مواجھه با چنين اوضاع  و احوالی يک تئوری . ھای فاشيستی در بخش بزرگی از اروپا شدپا گرفتن جنبش

 قلمروھای سياست ،)ک+سيکسياسی نقد اقتصاد ( سوای حوزه اقتصاد حال. انتقادی بايد به تمام اين مسائل بپردازد
؛ برخورد )تروتسکيزم(برخورد سياسی راديکال :  شوندفزوده میھم به آن ا) نقدھای سياسی و فلسفی(و فلسفی 

شکست انق+ب ). مکتب فرانکفورت(روانی  - ؛ و برخورد فلسفی)سوسيال دموکراسی(طلبانه  سياسی اص+ح
  . آلمان نقطه گسست مھمی در مارکسيزم و تئوری انتقادی بود

  
رصه زندگی گذاشت و کائوتسکی، لنين،  که در پی مرگ مارکس و انگلس پا به ع"مارکسيزم ک+سيک"

. تروتسکی و روزا لوکزامبورگ آن را تداوم بخشيدند، عمدتا  بر بستری ت+طمات سياسی و اقتصادی شکل گرفت
و يا  دان، جامعه شناس نخست آن که آنان تاريخ. ھای اين دوران از دو خصيصه عمده برخوردار بودندمارکسيت

شان مسائل انسانی  اھایموضوع اکثر نوشته. اشان بود  مشغلهعلوم تجربیعنی دان بودند، در يک م اقتصاد
ويژگی ديگرشان اين بود که آنان رھبران احزاب و تشک+ت کارگری بودند، . ملموس و مسائل سياسی روز بود

 آينده دور اندازيعنی ھم اھل تاکتيک بودند و به مسائل سياسی روز می پرداختند، و ھم اھل استراتژی که چشم
اوايل سده بيستم رھبر يک تشکل کارگری ھم " روشنفکر مارکسيست"در يک ک+م يک . دست را مد نظر داشتند

" مارکسيست"شد، بلکه فقط از يک کار برده نمیبه " روشنفکر مارکسيست"واژه اصوa در آن سال ھا . بود
اين دو ويژگی کام+ در ھم تنيده بودند و . کرد را تلويحا با خود حمل می یرفت چرا که صفت روشنفکرسخن می

گيری کنند لزوما به دانش تجربی ھم نياز داشتند و به   بودند برای آن که بتوانند تصميمژاز آن جايی که آنان استرات
 : " نويسددر ھمين رابطه لنين می. زدندشان را صيقل می اشان بود که استراتژی اکمک دانش تجربی دست اول

در يک ک+م در مرحله ). دولت انق+ب" (تر استاش نوشتن مفيدتجربه انق+ب دست يازيدن از در بارهبه 
ناپذير از مارکسيزم ک+سيک، در باره انق+ب نوشتن و انق+ب را تجربه کردن کام+ در ھم تنيده بودند و تفکيک 

  .ديگريک
  

ھای نيزم در شوروی، مارکسيزم، و اصوa  تئوری سلطه استالي تدريجیبا شکست انق+ب در آلمان و تثبيت
ھای داخلی و خارجی آن قرار اجتماعی و فلسفه در روسيه در خدمت اھداف بوروکراسی حاکم و توجيه سياست

تئوری بدين ترتيب . د، تئوری انتقادی به ايدئولوژی دولتی و به دگم اين دين نظام جديد تبديل می شودنگيرمی
 را "مارکسيزم ک+سيک"جای " مارکسيزم غربی"شود و به کشورھای اروپای غربی منتقل میتدريج ه انتقادی ب

برای مارکسيزم نادرست است، چرا که خصلت " غربی" کار گرفتن صفت درست است که به. گيردمی
شورھای سازد، معھذا منظور تأکيد بر انتقال بسط نظريه مارکسيستی به کانترناسيوناليستی آن را خدشه دار می

  . اروپای غربی است
  

مارکسيزم "ھای سياسی و اقتصادی شکل گرفته بود، اما که بر بستر ت+طم" مارکسيزم ک+سيک"برخ+ف 
تر شده  ھای شناخته چھره مياناز. داری در غرب شکل گرفتعمدتا  در دوران ثبات نسبی سرمايه" غربی

 جنبش کارگری ١٩٣٠ھای دھه در اواسط سال. ام بردمارکسيزم غربی می توان از لوکاچ، گرامشی و کرش ن
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ھای سختی مواجه شد و تشکي+ت سياسی و اقتصادی آنان ھم در ھمه  با شکستی اروپايیتقريبا  در ھمه کشورھا
ھای مھم اين شکست، تغيير اساسی در رابطه بين روشنفکر مارکسيست و تشکل آمديکی از پی. جا سرکوب شدند

  . باشندھای گرامشی، لوکاچ و کرش عمدتا  حول اين نکته میدر نوشته" مارکسيست غربی"يات نظر. کارگری بود
  

 ع+وه بر پايه. دانست" مارکسيزم غربی"توان دوران را می ١٩۶٨ - ١٩٢۴ھای در سپھر نظريه انتقادی، سال
سارتر، آلتوسر، دوaولپ و اش در دوران پيش از جنگ جھانی دوم، متفکران ديگری نظير آدورنو، گذاران اوليه

 که آنان با بودھای اين انديشمندان اين گیاز ويژ. آيندھای اصلی دوران بعدی به شمار میمارکوزه ھم از چھره
حتی در موارد نادری نظير . تشکي+ت کارگری و به خصوص با احزاب کمونيست رابطه ارگانيگی نداشتند

شان فرمال و پيچيده بود، و متقاب+   ای احزاب کمونيست بودند، رابطهآلتوسر، لوکاچ و يا دوaولپ که از اعضا
در مورد سارتر که بيشتر ھوادار حزب بود تا يک عضو رسمی و فعال . ھا نداشتحزب ھم چندان اعتمادی به آن

" رھبران/ روشنفکر"شدن رابطه گسست بين روشنفکر مارکسيست و تشک+ت حزبی و کارگری، و پاک . آن
اين نکته بسيار مھم نياز به . ھای تئوری انتقادی در مارکسيزم غربی استگی مارکسيزم ک+سيک، از ويژدوره

  . توضيح بيشتر دارد
  

 به بعد، به واسطه مسلط شدن استالينيزم در شوروی و سرکوب خشن مخالفين سياسی چه ١٩٣٠از نيمه دوم دھه 
 زير سلطه کمينترن استالينی، مارکسيزم خفه شده و از در داخل شوروی و چه در درون ساير احزاب کمونيست

شود و بوروکراسی استالينی حاکم ھای شبه دينی تبديل میيک علم پويای مبارزه طبقاتی به نوعی ايدئولوژی دگم
چپ و اين جو خفقان روشنفکران مارکسيست . کندھرگونه نوآوری در سپھر انديشه را رسما  و قانونا  ممنوع می

 - فلسفی - ھا تبعيت کامل سياسیندھد، چرا که اين تشکي+ت از آموقعيت بسيار نامناسبی قرار میرا در 
بال انديشه و خ+قيت را در قفس آھنين انضباط استالينی  طلبيدند، امری که پرنده سبکايدئولوژيکی را می

حزاب کمونيست زير نفوذ عامل اصلی فاصله گرفتن روشنفکران چپ از تشک+ت کارگری و ا. کردمحبوس می
 فاصلهبا گذشت زمان و تثبيت ھرچه بيشتر استالينيزم، بر ميزان اين . استالينيزم را در اين امر بايد سراغ گرفت

 و دور یشدن فعاليت روشنفکر" ایحرفه"اين جدائی ھم به نوبه خود يکی از عوامل مھم . شودھم افزوده می
روشنفکران حال شدن اين بود که " ایحرفه " اينآمدھایی از پیيک. شود از سياست می روشنفکرانشدن

روشنفکر "حال به جای . پرداختندتر میبرخ+ف مارکسيزم ک+سيک، به توليد دانائی ھر چه انتزاعی
- زيبايی"، حتی "ھستی شناس مارکسيست"، "شناس مارکسيستمعرفت"، "فيلسوف مارکسيست"، با "مارکسيست

ھای سترون و منتزع از زندگی ھا اکنون انواع دانائیاين مارکسيست. و کار داريمسر " شناس مارکسيست
ھای مردم را به آنان سر و کاری است و نه اصوa  کنند که نه برای کارگران مفيد است، نه تودهاجتماعی توليد می
  .دن استراتژی سياسی دار تاکتيک و يارابطه مستقيمی با

  
برند بسيار مشابه کار میھايی که به چنين روش مندان مارکسيزم غربی و ھمموضوعات مورد بررسی انديش

ھر چند که تفاوت بسياری بود . کردندمارکسيزم ک+سيک بود و ھمگی خود را در چارچوب مارکسيزم تعريف می
دانستند یبين لنين و ھيلفردينگ از يک سو و آدورنو و آلتوسر از سوی ديگر، معھذا ھمگی خود را مارکسيست م

   .و تکامل مارکسيزم را وجھه ھمت خود قرار داده بودند
  

داری غربی و به خصوص در  در کشورھای پيشرفته سرمايه١٩٣٠ھا در دھه  که شکست انق+بخ+صه آن
با کوتاه شدن دست . آلمان، به يک گسست طوaنی و ژرف روشنفکر انق+بی از احزاب کمونيست انجاميد

ھای سياسی، آنان ھر چه بيشتر از امر ملموس و مشخص دور شده و به انواع گيریبی از تصميمروشنفکران انق+
گويی برايشان نه تنھا ھنر، بلکه اصوa  روند که انتزاعجا پيش میھا روی آوردند و در اين امر تا به آنانتزاع

  . ھدف می شود
  

، انتزاعی شدن ١٩٣٠ھای کارگری دھه شکست جنبشاگر فرضيه باa را درست بدانيم و باور داشته باشيم که 
تئوری انتقادی مارکسيزم دوران بعدی را در پی داشت، پس شکست جنبش کارگری در سال ھای پايانی دھه 

  . ای بر روشنفکران مارکسيست و چپ دوران بعدی گذاشته باشدھای مشابه ھم می بايد پيامد١٩۶٠
  

ھايی از آن در معھذا شاخه. دنداندار مارکسيزم غربی مید را ميراثھای انتقادی معاصر در ظاھر خوتئوری
ايزم فرانسوی که ميشل فوکو و ژيل جھت خ+ف مارکسيزم و حتی در مخالفت با آن ھستند، از آن جمله نيچه

ين رسد که محتوای تئوريک اتر ھم گفته شد به نظر میطور که در پيشھمان .ندبودگوی اصلی آن دولوز دو سخن
امروزه، برخ+ف دوران مارکسيزم . شان با جنبش کارگری انظريات رابطه مستقيمی دارد با ميزان ارتباط

اش را اجتماعی - اش نيست که محتوای نظريه و تعھد سياسیک+سيک، ديگر تعھد يک روشنفکر به تشکل حزبی
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اش است که نظرات ھای حرفه ایدغهش در محافل آکادميک و دغ و موقعيت ا جايگاه عمدتاکند، بلکهتعيين می
آن نقشی که حزب کمونيست و يا تشک+ت کارگری در عصر مارکسيزم . دھنداش را شکل میوتعھدات سياسی

منصب . ک+سيک برای يک روشنفکر مارکسيست داشت را امروزه محيط آکادميک و دانشگاه پر کرده است
- علمی"علوم اجتماعی و يا حتی گرفتن يک مأموريت  - استادی در دانشگاه و يا رياست ف+ن مؤسسه فلسفی

 در دوران .تأثير باشدھای انتقادی آنان بیتواند بر محتوای نظريهنمی" چپ"به سفارش يک حکومت " پژوھشی
  .سرمايه داری تعميم يافته، دانايی ھم تبديل به کاa می شود و بازار خودش را دارد

  
سلطه استالينيزم بر اين بخش . شمندان اروپای شرقی و مرکزی شکل گرفتمارکسيزم ک+سيک عمدتا  توسط اندي

ھا شد و اين امر به مدت نيم سده به اروپای غربی منتقل از دنيا مانع رشد و انکشاف تئوری انتقادی در اين کشور
يانی ھای پااين واقعيتی است که فضای روشنفکری چپ راديکال در غرب و به خصوص در فرانسه از سال. شد

 فرانسه صحنه يک سلسله ١٩٧٠در اواسط دھه .  به شدت به وخامت گرائيده است به امروز تا١٩۶٠دھه 
به . داری در پی بحران نفتزمان بود با تھاجم سرمايه اين امر ھم. جانبه فرھنگی و ايدئولوژيکی بودتھاجمات ھمه

 شروعھای سياسی  نشانه کهaت متحده امريکا،قدرت رسيدن مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در ايا
در بطن اين رويداد ھای سياسی و اقتصادی مھم در دنيای غرب بود که . داری اولترا ليبرال بودندتھاجم سرمايه

 به موقعی برای  ايدئولوژيکرسد و خوراکنوشته سولژنيستين ھم به غرب می" الجزاير گوaکمجمع"کتاب 
می تو گوئی سولژنيستين اولين کسی بود که جنايات استالينيزم را افشاء . آورد فراھم میکمونيستیتبليغات ضد 

ھای روسی  روشنفکرانی چون سارتر، فوکو و دولوز به افتخار ضد کمونيست١٩٧٧کمی بعد در سال !. دکر
تزھای ضد يک سال بعد ميشل فوکو در راستای حقانيت بخشيدن به . دھندمراسمی را در پاريس سازمان می

رود و در ستايش خمينی و حکومت  میايرانبه  اشبوسی رھبران انق+ب اس+میاش به دستمارکسيستی
  . ١پردازدگويی میاش به ھذياناس+می

  
و " ویھانری له"ھای توسط دو مائوئيست سابق به نام" توتاليتاريزم" و ضد ٢"فلسفه نو"، سال تولد ١٩٧٧سال 

کرد، ھر را نمايندگی می" فرنچ تئوری"که جناح چپ " پسامدرنيزم"اگر تا اين زمان . ستا" آندره گلوکزمان"
، يعنی جناح "فلسفه نو " فايده اع+م کرده بود، حال ، يعنی ھر پروژه اجتماعی ک+نی را بی"روايت ک+ن"گونه 

a  ھر طرح اجتماعی خواه شود که اصوکند و مدعی میروی را تا به آخر طی می راست فرنچ تئوری اين راست
می انجامد، يعنی منجر به آن می شود که دولت کل جامعه را ببلعد و " تماميت خواھی"کوچک، خواه بزرگ به 

  .آن را به زانو در آورد
  

کنند، بلکه انق+ب کبير اين مائوئيست ھای تواب، اين تز را صرفا  به انق+ب اکتبر و يا انق+ب چين محدود نمی
- را تشکيل می" فرنچ تئوری"که جناح راست " نو "اين فيلسوفان موسوم به . کنندا ھم مشمول آن میفرانسه ر

 "  افرادی چونکنند، انديشه ارتجاعی اروپای کھن را دوباره زنده میبسيارکارانه و دھند، انديشه ھای محافظه
ای را در کتاب تر عقايد مشابهھا پيشالکه س" کارل پوپر"در مخالفت با انق+ب کبير فرانسه و يا " ادموند برک

ھای نظم نوين  اين ايدئولوگ و فرمول سياسیتکيه ک+م. بيان کرده بود" جامعه باز و دشمنانش" به نام شمشھور
واکنش بسيار ارتجاعی بود به " فلسفه نو". »انجامدسازی به ترور و ارعاب میھرگونه نظريه« :اين است که 

ازای بهرا با خود آورد که ما" پايان عصر ايدئولوژی"شکست اين جنبش تز .  در فرانسه١٩۶٨جنبش راديکال مه 
حال ديگر نظام ". روشنفکر"بر جای " تکنوکرات"عملی اين تز در حيطه اجتماعی ھم عبارت بود از نشاندن 

. از شرش خ+ص شودتواند تحمل کند و بايد سر به زير و گوش به فرمان را ھم نمی" ایروشنفکر حرفه"حاکم 
طور جدی از سوی حزب   با انتخاب فرانسوا ميتران به رياست جمھوری در فرانسه، اين پروژه به١٩٨١در سال 

و " المللی فلسفهمدرسه بين"آيد و در ھمين راستا است که شود و به مرحله اجرا در میسوسياليست پی گرفته می
ھدف از تأسيس اين بنياد ايجاد « : خوانيم می" بنياد سن سيمون "در منشور. شوندايجاد می" بنياد سن سيمون"

روز "جک aنگ وزير فرھنگ ميتران . »است" ثروت "با صاحبان  " ايده "محل م+قات و ت+قی صاحبان 
 "و " ايده "رسد تا وصلت کند و برنار تاپی ميلياردر بدنام ھم به وزارت می می١٩۶٨را جانشين مه " موسيقی

  . کامل شود و مرگ روشنفکر را اع+م کنند" پول
  

ھم " چپ" سلطه ب+منازع نئوليبراليزم، تئوری انتقادی بادر پی فروپاشی استالينيزم و ورشکستگی مائوئيزم و 
- ديگر با يک چندگرايی کلی و منسجم سر و کار نداريم، بلکه با مجموعه. کندچرخشی کام+  متفاوت از گذشته می

                                                 
نامد و جانب اس+م عليه مارکسيزم را می" انق+ب اس+می"ميشل فوکو اولين فردی بود که انق+ب ضد ديکتاتوری و ضد سلطنتی در ايران را   -١

  .انگيزدمیسعيد را عليه خود براو با اين موضع گيری اعتراضات بسياری از سوی روشنفکران فرانسوی به ويژه دانيل بن. گرفت

2 - Nouveau Philosophes – Nouvelle Philosophie 
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منشاء ھر يک اين تئوری ھا به  .گذاشته اند" چپ نو"ايم که بر آن برچسب بی مسمای ی مواجهھاي"ايسم"ای از 
؛ از جمله مھم ترين آن  سال ھای اخير نھفته استاجتماعی مھم نھفته است - در يک رويداد سياسی" نو"اصط+ح 

 در فرانسه، ١٩٩۵ ھای مستقر در شوروی و اروپای شرقی، اعتصابات عظيم کارگری سالھا فروپاشی رژيم
، سقوط سيستم بانکی در سال ٢٠٠١، فوروم اجتماعی پورتو آلگرو در ١٩٩٩اعتراضات در سياتل در سال 

  .ھای اخيرای عظيم در فرانسه در طی سال و احتماa اعتصابات توده٢٠٠٨
  

 و اين که ، چه اندازهن اشانبود" نو "ميزان  ، وھستند" نو " واقعا   آيا"نو"ھای انتقادی نظريهاين البته اين که 
" تئوری"بايد يک " نو "يک تئوری . له تئوريک استآبودن در چيست، خود يک مس" نو "اصوa  معيار تعيين 

انديشه می کند، " ھست"چه که  يک تئوری نه فقط بر آن. با شد و نه يک تجزيه و تحليل و يا يک تفسير و توضيح
آن .  باشد داشته ھم بايدسياسیانديشد، اين به معنای آن است که الزاما  بعد م میھ" بايد باشد"چه که  بلکه برای آن

انتقادھايی که يک . اش زير پرسش می برد است که نظم اجتماعی موجود را در کليت جھانیانتقادیای تئوری
يک . اردتئوری انتقادی فرموله می کند جوانب فرعی و جزئی و يا اص+حات جزئی و فرعی را مد نظر ند

ای ھای انتقادی، و نه مجموعهای از خرده انتقادات است، نه مجموعه از خرده روايتتئوری انتقادی نه مجموعه
ھای اخير، در دھه" چپ نو"و يا " نو "ھای انتقادی کليه تئوری. از خرده تحوaت و اص+حات اجتماعی

، يعنی اصوa تئوری محبوسند" ژيل دولوز "و " ميشل فوکو"چارچوب جريانات فکری ضد کانتی کسانی نظير 
  .انتقادی نيستد، صرفا يک تئوری ھستند

   
 ااش ربشارت با آن صلح ابدی و سعادت ھمگانی که در پی سقوط اردوگاه شوروی" نظم نوين جھانی"دوران 

ھای د بی وقفه نابرابریای، ف+کت تعميم يافته، رشپايان، بيکاری تودهھای بیجنگ. داده بودند، چندان دوام نياورد
دنيای امروزی در عين  .گی ھای دوران ما استکشوری، و بحران محيط زيست از ويژ -کشوری و بينا - درون

. گيری ھم با آن دارد ھای چشمھای ک+سيک دارد، در عين حال تفاوتآن که شباھت بسياری به دنيای مارکسيست
با يک ھويت " سوژه رھايی بخش "رنگتر غيبت و يا حضور بسيار کمتر و بارزھا از ھمه مھمدر بين اين تفاوت
توانستند حساب کنند، قدرت میھای دوران ک+سيک روی تشک+ت کارگری پرمارکسيست. شناخته شده است

داری چه که بحران سرمايه شان قرار بود بر آنھایشان بودند و با فعاليتتشک+تی که خود اغلب از رھبران
در مواجھه با چنين شرايط . امروزه شرايط، ديگر شباھت چندانی با آن دوران ندارد. ه می شد، فائق آيندناميد

  . ک+سيک برای معض+ت بيابندقرار است پاسخی غير" چپ نو"ھای انتقادی متفاوتی است که تئوری
  

-ک دگرگونی اساسی در حوزه به بعد شاھد ي١٩٨٠اشاره به اين نکته ھم حائز اھميت است که از سال ھای دھه 
تغيير باقيمانده ايم، مناسباتی که از پس ازدوران جنگ جھانی دوم تقريبا  پايدار و بیای از مناسبات روبنائی بوده

. ھای جمعی به ويژه تلويزيون در ھمه جوانب جامعهجانبه رسانه اين دگرگونی عبارت است از ورود ھمه. بودند
تر ای که تأثيرش به مراتب ھم سريعد بسياری به تلويزيون منتقل شده است، رسانهامروزه نقش نوشتار تا حدو

شان  اچون کانت، ھگل و يا حتی سارتر و آلتوسر شھرت ھممعاصر ديگر فيلسوفان دوران . گيرتر است، ھم ھمه
اشان در  ای فيلسوفانهھا و اداھار شوھای تلويزيونی و ژستمدتر واشان نيستند، بلکه پيش اھایرا مديون نوشته

با ورود اينترنت، اين فرآشد به شدت تقويت شده، توليدات شنيداری جای توليدات نوشتاری .  ھستندبرابر دوربين
  . گيرد و توليدات ديداری ھم جای توليدات شنيداری رارا می

  
 نيروھای مادی جامعه را اش در تکامل داری بيش از يک سده است که نقش مثبتدر گستره جھانی، نظام سرمايه

اش به دنيا ، نحوه نگرش جديدیاجتماعی - بورژوازی در مواجھه با ھر بحران اقتصادی. پشت سر گذاشته است
ھايی که در در چنين لحظاتی ديگر به آراء و ايده. رودمی دارد و به سرعت به قھقرا میھا ترک بردر ھمه حوزه

ش را برايش به ارمغان آورده بودند نه تنھا نيازی ندارد بلکه دست و اگذشته پيروزی اقتصاد و سروری سياسی
در چنين . ناپذيرش در کسب ارزش افزونه شوند بر سر راه تحقق حرص و آز سيریپاگيرش ھم شده و مانعی می

 به اشای از انکشافشود که به ھمان آراء و عقايدی که در مرحلهاوضاع و احوالی بورژوازی ناگزير از آن می
مدرن بر مدرن ناکامل - مدرن را تحت عنوان پسا - کند تا پيشاھا پرداخته بود، متوسل شود و ت+ش میمبارزه با آن

اش را دارد و نه اصوa  برآيد، نه فرصتاش اما اين مھم نقشی نيست که از بورژوازی خود عھده . غالب کند
ان طبقه بينابينی يعنی خرده بورژوازی در حال له تاريخ اين نقش را بر دوش روشنفکر. اش رابضاعت فرھنگی

  .دھدشدن از دو سو، قرار می
  

ای که مورد اول مقارن بود با سه دھه. ايمکم با سه مورد از اين پديده مواجه بودهداری دستدر تاريخ سرمايه
ھا ميليون انسان را  و دهھايی که زمينه کشتار جمعی را فراھم آوردسال. جنگ جھانی اول در ميانه آن قرار داشت

ھای پايانی سده نوزدھم کشورھای در سال. داران به کام مرگ فرستادناپذير سرمايهبه خاطر عطش سيری
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تر از ھم پذيرش آرای داری شاھد رشد سريع طبقه کارگر صنعتی مدرن و ايجاد تشک+ت کارگری و مھمسرمايه
کام+  از بين نرفته   داریسرمايه اما در عين حال بقايای نظام پيشا.ھای ميليونی بودندسوسياليستی در ميان توده

اش کماکان به حيات خود ادامه تر از اقتصاد فئودالیسختاش بسيار جاندموکراسی و فرھنگ روستائی ضد ندبود
 در اندهدرمدر اين اوضاع و احوال شاھد پيدايش نوعی فرھنگ رومانتيک ارتجاعی ھستيم و بورژوازی . دادمی

سياسی ضد -ھای اين پديده فرھنگیترين چھرهشناخته. گيردمبارزه با عقايد مدرن و سوساليزم آن را به خدمت می
  .بودند نيچه، برگسون و کمی بعد ھايدگر گرا، اما با ظاھری مدرن و فريبا،مدرن و واپس

   
مکتب " و پاگيری فاشيزم در اروپا، بار دگر در فاصله بين دو جنگ جھانی، با تثبيت استالينيزم در شوروی

گذاران اوليه اين مکتب، اين  را وارد مارکسيزم کند و به باور پايه" سوبژکتيويزم" ت+ش کرد تا "فرانکفورت
پردازان بعدی مکتب فرانکفورت تا آن جا پيش رفتند که سرانجام  نظريه. حفره در مارکسيزم را پر کنند

مکتب فرانکفورت يک  .سازنديابد و مارکس را از صحنه خارج میيزم غلبه میشان بر ماتريال اسوبژکتيويزم
نوک حمله انديشمندان . ورکھايمر بودندھاش آدورنو و گذاران اوليه بود که پايه" گرايیضد انسان"جريان فلسفی 

+صه تز خ. بود" ديالکتيک عصر روشنگری"بخش خرد و مخالفت با جھانشمول بودن اين مکتب توان رھائی
، اين ارزش ھائی که در "استق+ل فردی"، "آزادی"، "پيشرفت"ھای فلسفی مکتب فرانکفورت اين بود که مقوله

بدين . تدريج عليه اھداف اوليه خود برگشتنده دوران روشنگری سده ھيجدھم شکل گرفتند، در طی گذشت زمان ب
ھای استبدادی و سلطنتی و عليه ن مبارزه با رژيم، در دوراتر پيش ھایھا در سده که ھرچند که اين ارزشامعن

ھا و فجايع ترين تبھکاریبخش بودند، اما در سده بيستم ھمدست شريرھای رھائیھای فئوداليته، ارزشارزش
 سوزی نازيان به مثابه محصول انحطاط خرد و تبديل شدنھای آدمورکھايمر اردوگاهھاز نظر آدورنو و . شدند

  . بودنداب ابزارگرايانهخرد نشان به ا
  

با پايان گرفتن جنگ جھانی دوم و در پی جنگ سرد سياسی، در کشورھای اروپای غربی يک جنگ سرد 
اين پديده در شرايط کام+  متفاوت و با دaيل و عوامل کام+  . افتد میهرا ی عليه مارکسيزم بهعيارفرھنگی تمام 

بر تئوری ھای اين مرحله .  امروز در اشکال مختلف ادامه داشت استمتفاوت عمدتا  از فرانسه آغاز شد و تا به
 يک دوجين از نويسندگان و اساتيد دانشگاھی فرانسوی ان اشگذار از مبارزه با مارکسيزم، از آن جائی که پايه

در . ادند به معنای فلسفه فرانسوی نام نھ،"فرنچ تئوری"ھای امريکائی ھم مروجين آن بوده اند، بوده و دانشگاه
يابد که به تفسير به شرح ، انتشار می٣به قلم فرانسوا کوسه" فرنچ تئوری"  کتابی در فرانسه با عنوان ٢٠٠٣سال 

  :شودکتاب اين چنين شروع می. پردازدپيدايش تکامل اين مکتب می
  

ت متحده در کشور اياa ھای سه دھه پايانی سده بيستم، تنی چند از انديشمندان فرانسویدر طی سال«
ای و  از آن چنان شھرت و نام و نشانی برخوردار شدند که تا آن زمان تنھا شايسته قھرمانان افسانهاامريک

در آن در طی يک دوئلی، شد يک فيلم وسترن ھاليوودی ساخت  که حتی می. بود" شوبيز"يا ستارگان 
اغلب اين .  لت و پار کرده ووردجامعه روشنفکری امريکايی را توسط رقبای فرانسوی اش به زانو در آ

- شد بازيگراناگر يک چنين فيلمی ساخته می. انديشمندان در کشورشان فرانسه ناشناس و در حاشيه بودند
قراول تنھا و گرفت، پيشژاک دريدا جای کلينت ايستوود را می. توانست بوده باشنداش از اين قرار می

بود، ترکيبی پک میگوری مايش، ژان بوددريار ھم گریھای مکش مرگچون و چرا با آن زلفمرجع بی
خلق ظاھر  توانست در نقش رابرت ميچم بداش، اما ژاک aکان میاز نيک سگالی و بی تفاوتی غمگينانه

 ژيل دولوز و فيليکس گاتاری ھم بيشتر به پل. شان به قتل و طنز مترددشاناقه مشترک+شود، به خاطر ع
داشتند تا د، اين دوقلوھای خشن درمانده اما درخشان در فيلم باچ کاسيدی شباھت مینيومن و رابرت ردفور

 با آن ،کوئيناما نقش استيو مک. ھای وسترن اسپاگتیاسپنسر و ترنس ھيل در فيلمبه دوقلوھای کميک بود 
تيرانداز  ل و تکاش، اين کارشناس زندان، اين آدم مستقاش، با آن خنده مضطربانهبين غير قابل پيشرفتار

نقش جک پ+نس با آن خلق تند و تيز و آن . تواند ايفاء کندمحبوب عامه سينما روان، را فقط ميشل فوکو می
توانست بازی کند؛ جای جيمز استوارت با آن روحيه قاطعش را جز ژان فرانسوآ ليوتار فرد ديگری نمی

توانست بگيرد؛ اما چه کسی بھتر از ژوليا وسز میچھره معصومانه اما روان ماليخوليائی را فقط لوئی آلت
 و سر انجام نقش .استريپ، اين  بانوی شجاع و آن خواھر تبعيدی را پر کندتواند جای مريلکريستيوا می

تواند  فمينيست آزاده و فارغ از ھر قيد و بند ما ھم می اين فقط برازنده ھلن سيکوس ھمفی داناوی سکسی
  .»باشد

  
                                                 
3 - François Cusset, French Theory, La Découverte/Poche, 2005. 
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 aشبيه يک سريال ھاليوودی " فرنچ تئوری"خواھد به خواننده بفھماند که اش اين را میبا طنز گزندهتوصيف با
توان به تنھائی و مستقل از ديگران ديد و مدتی کوتاه سرگرم شد، خنديد و يا است که ھر فيلم از اين سريال را  می

به ھر حال ھمه چيز به . ی برای فھميدن نداردگريه کرد و شايد چيزی ھم از آن سر در نياورد چرا که اصوa  چيز
ھای شود جز چھره بازيگرانی که نقش اول را بر عھده دارند، آن ھم به زور تبليغات شرکتسرعت فراموش می

  .ھاليوودی سازند فيلم برای بازارگرمی فيلم ھای بعدی
  

نامی بودند که خوانندگان آثارشان از تعداد مدرن اش افراد گم-در بدو پيدايش اين مکتب در فرانسه، انديشمندان پسا
-بورژوازی جھانی که اين نظريات را مفيد به حال خود . کرددانشجويان رشته فلسفه دانشگاه پاريس تجاوز نمی

- ابزارھای ايدئولوژيک. گيردسياسی در مبارزه عليه مارکسيزم به خدمت می- چون ابزاری فلسفیديد، آن را ھم
 اجتماعی، عمدتا  در کشورھای انگلستان و اياaت  علومھا و مراکز تحقيقاتاش و دانشگاهغاتیھای تبلياش، بنگاه

اگر تا آن زمان پاريس پايتخت ھنر، فرھنگ، مد و خوش خوراکی بود، . ھا می پردازندمتحده امريکا به ترويج آن
تئوری "يعنی " فرنچ تئوری"را شوند و رسما  آن حال آخرين فرآورده پسا مدرنش را با آغوش باز پذيرا می

نشريات ھاليوودی به جای مصاحبه با آلن دولن و بريژيت باردو، حال سراغ ميشل . دھندلقب می" فرانسوی
ھای اين شان عکسروند و به خوانندگان تشنه فلسفهمی...  و ، ژيژک آلن بديو،فوکو، ژاک دريدا، ژيل دلوز

  . کنندلسوفانه تقديم میھای فيستارگان دنيای فلسفه را در ژست
  

ھای هللا ھای معمم و مک+يش ھم در حوزهدر ايران ھم که رژيم آخوندی وارد مرحله پسامدرن شده است، آيت
در "! ای است الھیشم طبقاتی وديعه"پردازند، چرا که می" فرنچ تئوری"ھا به تدريس علميه و ھم در دانشگاه

به  ھا را شکستند، بلکه گردن قلم، و در زمانی که نه تنھا قلم" را بشکنيدھاقلم"دھد رژيمی که رھبرش فتوا می
 مترجمين و مروجين اين  بلکهدنگير اجازه چاپ می نه تنھاھا را ھم شکستند، انبوه آثار نويسندگان پسامدرندست

گيرند، بر  می رژيم فرھنگ پسامدرن دوست جايزه بھترين نويسندگان و مترجمين رادست آخوندھاینظريات از 
  !ھمان رفت که رفت ...  سعيد سيرجانی و محمد مختاری و،مدرن چون جعفر پوينده-  بدستان ناپساقلم
 

- نسخه. ترين مؤسسه دولتی در دنيا است مدرن-شايد بتوان گفت که اداره مميزی وزارت ارشاد رژيم اس+می پسا
در .  در تھران چاپ شده است١٣٨٨ارم که در سال نوشته نيچه در اختيار د" چنين گفت زردتشت"ای از ترجمه 

مقدمه می خوانيم که اين کتاب چاپ بيست و پنجم بوده و از زمان به روی کار آمدن رژيم اس+می ھر سال تجديد 
نوشته ھايدگر معلوم الحال در " ھستی و زمان"در طی سال گذشته دست کم سه ترجمه از کتاب . چاپ شده است

  اين مطلب، به قلم نويسنده"پيدايش و تکوين خرد در تاريخ"اين در حالی است که کتاب . اندهايران به چاپ رسيد
پردازد اين کتاب نه به اس+م می. در سال گذشته پس از دو سال انتظار، وزارت ارشاد رژيم به آن اجازه چاپ نداد

 آن است، آن ھم فقط در دوران موضوعش بررسی تکوين خرد در تاريخ و زمينه ھای اجتماعی. و نه به سياست
- بايد اقرار کنم که اين کتاب نه تنھا پسامدرن نيست بلکه اصوa  از دوھزار سال پيش ھم جلوتر نمی. يونان باستان

  . آيد
  

اگر چه موضوعات مورد بحث نزد نيچه، ھايدگر و انديشمندان مکتب فرانکفورت عموما  فلسفی ھستند و در 
اين رابطه ، "فرنچ تئوری"ردازند و يا سياست در آن نقش بسيار فرعی دارند، اما، در پظاھر امر به سياست نمی

طور مستقيم و غير مستقيم خود را ديکته  شود و اين سياست است که بر فلسفه غلبه دارد و بهکام+  وارونه می
طور مستقيم و يا غير  هب" فرنچ تئوری"و " چپ نو"ھای سرشناس علت اين امر اين است که اکثر چھره. کندمی

شان عضو آن حزب بودند ای از زندگیمستقيم در رابطه با حزب کمونيست فرانسه بودند و اکثر ان ھا در مرحله
بدون شناخت تاريخچه حزب کمونيست فرانسه و نقش آن در جامعه فرانسه ). آلتوسر، سارتر، فوکو و له فه وبر(

  . و تحوaت آن ناممکن است" فرنچ تئوری" پيدايش عللتوضيح و به خصوص در بين روشنفکران 
  

ای برخوردار است و از منظر مبارزه طبقاتی، فرانسه در ميان کشورھای پيشرفته اروپائی از جايگاه ويژه
 قطبی بوده است و اين دوقطبيت از زمان انق+ب کبير فرانسه تا ھمين  دواش به دaيل تاريخ ھمواره کام+  جامعه

پس از پايان جنگ جھانی دوم و شکست فاشيزم، در فرانسه، به . وارد متعددی خود را نشان داده استامروز در م
ھا، که عمدتا  از اعضای حزب کمونيست يمن مبارزات مسلحانه جنبش مقاوت عليه اشغال کشور توسط آلمان

ای در بعد از جنگ بودند، آرای چپ و سوسياليستی در جامعه بسيار طرفدار داشت به طوری که در مرحله
از اين رو در دوران جنگ . جھانی دوم حزب کمونيست به لحاظ کسب آرای انتخاباتی اولين حزب فرانسه بود

در مبارزه عليه آرای چپ به طور عام و مارکسيزم به طور خاص ١٩۵٠سرد بعد از جنگ جھانی دوم و در دھه 
کليه ت+ش ھايی از اين دست ھمگی با شکست مواجه  .راست امر ناممکنی بود" ايدئولوژی" فرانسه از طريق 

روشنفکر بسيار با فرھنگ و با نام و نشانی يک  که ،شدند، بارزترين آن ھا عدم موفقيت ريمون آرون راست گرا
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". زير آب آن را بزند"بود، يعنی به اصط+ح بود که اين امر ممکن می" چپ"در نتيجه تنھا با يک گفتمان . بود
اضع حزب کمونيست فرانسه، به خصوص بعد از جنگ جھانی دوم، يعنی سازش طبقاتی در زمينه عملکرد و مو

سياست داخلی و دنباله روی کورکورانه اش از کرملين در حيطه سياست خارجی، زمينه aزم برای زايش يک 
  . ضد مارکسيست را فراھم آورد" چپ نو"
  

، احزاب ١٩۵۶ه بيستم حزب کمونيست شوروی در سال در پی افشای جنايات استالين توسط خروشچف در کنگر
کمونيزم "کمونيست اروپائی به تدريج از کرملين فاصله گرفتند و مشی سياسی جديدی را اتخاذ کردند که به 

در بين . احزاب کمونيست ايتاليا و اسپانيا از پيشقراوaن اين مشی سياسی جديد بودند. معروف شد" اروپائی
ھا ترين آنچنين استالينیترين بلکه ھمرھای اروپائی، حزب کمونيست فرانسه نه تنھا قویاحزاب کمونيست کشو

کرد و در سياست خارجی حامی بی چون و ھای استالينی را اعمال میترين دگماين حزب در درونش شديد. بود
ن، سرکوب نظامی  در سرکوب قيام کارگران در لھستاشورویچرای کرملين بود از آن جمله بودند دفاع از 

جنبش مردمی در مجارستان، اشغال چکسلواکی توسط ارتش سرخ، و حمايت کامل از کرملين در مناقشات بين 
ی بعد از جنگ، دفاع از ي بورژواحکومتدر حيطه سياست داخلی، شرکت حزب کمونيست در . چين و شوروی

 ھم ١٩۶٨اش در جريان جنبش ماه مه عدولت امپرياليستی فرانسه در جنگ استق+ل الجزاير و به خصوس موض
 با پشت کردن به بيست ميليون کارگر اعتصابی و سازش .ت.ژ. مستقيما  و ھم از مجرای سنديکای زير نفوذش ث

  . اش را به منصه ظھور گذاشتندھای سازش طبقاتیبا دولت راست درحال سقوط ژنرال دوگل، اوج سياست
  

شوند و ھا ظاھر نمی درزندگی روزمره توده و عملکرد حزب ب+فاصلهادھاھای منفی اين رويدھر چند که پيآمد
ھا گيرند، اما تأثير اين سياستبرند و از حزب فاصله باشان پی   به پيآمدھای منفیتوده ھا  کشد تای طول مھاسال

+ل  در خ.تر است بر روی روشنفکران و خصوصا  روشنفکران عضو حزب بسيار سريع تر و بسيار مخرب
 تعداد بسياری از روشنفکران حزب يا به خاطر بيان نظريات سياسی مخالف ١٩۶٠ و ١٩۵٠سال ھای ده ھای 

در کل واکنشی " فرنچ تئوری ".خط رھبری از حزب اخراج شدند و يا خود به دaيل سياسی آن را ترک کردند
زش طبقاتی حزب کمونيست و ای چپ اما با محتوائی راست بود به سياست ھای سافلسفی در چھره - سياسی

ماترياليزم : اش گونهيک طغيان فلسفی بود عليه استالينيزم و کل دستگاه دگماتيک دين. اش به کرملينسرسپردگی
مکانيکی دگماتيک جايش را به سوبژکتيويزم اگزيستانسياليستی می دھد؛ حزب استالينی جايش را به ريزوم 

گيرد؛ و سرانجام انق+ب لتری را قطار بی راننده و مقصد آلتوسری میدھد؛ جای سوژه انق+ب پرو می٤دولوزی
  . دھدبديوئی می" رخداد"مارکس ھم جايش را به 

  
  

        """"ييييگانگگانگگانگگانگيييياز خودباز خودباز خودباز خودب""""و مقوله و مقوله و مقوله و مقوله " " " " بحران سوژهبحران سوژهبحران سوژهبحران سوژه: ": ": ": "چپ نو چپ نو چپ نو چپ نو 

 از اين مفاھيم از خارج از چارچوب برخی. مارکسيزم غربی به تئوری مارکسيزم مفاھيم نوئی را وارد کرد
معروف " مارکسيزم فرويدی" و به همارکسيزم وارد آن شدند، عمدتا  آن مفاھيمی که از حوزه روانکاوی اخذ شد

پاره ديگری . ھای فرويدی بودندترين مارکسيستويلھلم رايش، ھربرت مارکوزه و اريش فروم از سرشناس. شدند
نزد گرامشی که پيشتر در آثار " ھژمونی"رکسيزم سر برآوردند، برای نمونه مقوله از مفاھيم نو از درون خود ما

دسترسی به نوشته ھای دوران جوانی . ای از مارکسيست ھای ک+سيک نظير پلخانوف و اکسلرد وجود داشتپاره
فتند، تحول  انتشار يا١٩٣٠، که برای اولين بار در اواسط دھه "١٨۴۴ھای سال دست نوشته"مارکس، به ويژه 

 آن سال ھا، اين یاما تا پايان جنگ جھانی دوم، به خاطر شرايط بحران. عظيمی در اين حوزه به وجود آوردند
 اين نوشته ھا در مرکز  بود که به بعد١٩۵٠سال ھای دھه اوايل از . نوشته ھا توجه چندانی به خود جلب نکردند

لوکاچ، دaولپ، لوفه بر، .  بود١٩٧٠ھای دھه سالگيرند و اوج آن ھای غربی قرار میتوجه مارکسيست
گيری لوئی آلتوسر عليه با موضع. وضوع پرداختنداين مای بودند که به  برجسته از چھره ھایمارکوزه و سارتر 

ماترياليستی مارکس، باز ھم بر اھميت مسأله افزوده  - ھای پيشاھای مارکس و رد آنان تحت لوای نوشتهاين نوشته
نزد مارکس " گسست معرفت شناختی"دھد که به تزی ارائه می" برای مارکس"  آلتوسر در کتاب .شودمی

گيری ماترياليزم ، سرآغاز دوران شکل)١٨۴۶" (ايدئولوژی آلمانی"شود که کتاب او مدعی می. مشھور شد
آليستی ارزيابی يده را ا"١٨۴۴دست نوشته ھای "ديالکتکی نزد مارکس بوده و نوشته ھای پيشين مارکس منجمله 

بررسی دقيق يک ای نيست که بر اساس نه تنھا يک نظريه علمی" گسست معرفت شناسانه"نظريه . کندمی

                                                 
4  - Rhizome -  ساقه زمين. 

.  
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 شکل گرفته شده باشد، بلکه آلتوسر عمدتآ  آن را جھت مقابله با رقبايش در درون حزب ، مارکس انديشهتحوaت
ند را به نظريات مارکسيست ھايی چون ارنست مندل، ميشل در اين رابطه خواننده ع+قم. کمونيست ابداع می کند

  . دھم ارجاع می٥" برای مارکس، عليه آلتوسر" لووی و دانيل بن سعيد در کتاب 
  

ھا عمدتا  در رابطه با بحرانی بود که ھای غربی در آن سالبرای مارکسيست" ١٨۴۴دست نوشته ھای "اھميت 
 در عين حال انتشار برای اولين. گشتندنوشته دنبال پاسخی برای بحران میديدند و در اين آنان در مارکسيزم می

 موجب ،"گروندريسه"، و يا "سرمايه"  کتاب٣ و ٢ نظير جلدھای ،بار آثاری از مارکس در طی سده بيستم
با ھای سياسی را ھای جديدی در رابطه با طرحخوانش مجدد با نگاھی ديگر کل آثار مارکس شده و فرمول بندی

  .خود به ھمراه آوردند
  

، خوانائی "از خود بيگانگی"  يعنی با مقوله ١٩۴۵ - ١٩٧۵ھای با روح سال" ١٨۴۴ یھادست نوشته"محتوای 
ھای بعد از سال.  ھددر مرکز توجه قرار میرا " از خودبيگانگی"اين نوشته مقوله مارکس در داشت، چرا که 

سی "اری در پاره از کشورھای اروپائی از جمله فرانسه بود، را د شکوفائی سرمايهقارنجنگ جھانی دوم که م
چھره فرانسه در طی اين سال ھا به کلی تغيير می . اندناميده" موج بلند رونق اقتصادی"و دوران " ساله شکوھمند

ھای مردم، مھاجرت سريع و وسيع روستائيان به شھرھا، صنعتی شدن کشور، باa رفتن سطح زندگی توده. کند
عليرغم اين . ھا بودندرشد و تعميم آسايش و رفاه اجتماعی، ھمگانی شدن آموزش عالی از مشخصات آن سال

ھای نظام سرمايه داری است، به ھای مردم، اما شکاف واخت+فات طبقاتی، که از ويژگیبھبود در وضع توده
ھای چشم به انتظار از  اجتماعی تودهاين ھمه به نوعی ناھمخوانی بين اميال و مطالبات. شدت افزايش می يابند

از " ھا از سوی ديگر می انجامد، اين تضاد بين ذھنيت و عينيت، احساس يک سو و تحقق واقعی آن
ھای ھا در فرانسه کتاببی جھت نيست که در طی اين سال. سازدaنه کرده در آن را آشکار می" خودبيگانگی

گر است، که ھمگی بيان" از خودبيگانگی"شان آيند که موضوع ا میگونه بسياری به نگارش درتئوريک و رمان
در جامعه ازخودبيگانه " حقيقت"و يا " اصالت" گسست روزافزون از انتظارات فردی، و در جستجوی نوعی 

 از جمله.  چندان دور نيست، جنبشی که سعی در مرمت و تعمير اين گسست از خودبيگانه داشت١٩۶٨مه . است
انديشه کارل  "ھانری لوفه بر، نوشته  ٦"نقد زندگی روزمره " کتاب ھایتوان ازھا میاين نوشته ھم ترينم

به نظر می رسد که علی شريعتی که در .  نام برد٨گی دوبور" جامعه نمايش" ژان ايو کالوه و يا  به قلم٧"مارکس
از  " قرار می گيرد و مقوله ھمين سال ھا در فرانسه به تحصيل مشغول بوده، تحت تأثير کتاب ژان کالوه

  .را از او اقتباس می کند" خودبيگانگی
  

از " تاريخ و آگاھی طبقاتی" لوکاچ در کتاب . ای شوددر اين جا aزم است در ھمين رابطه به لوکاچ ھم اشاره
فقر "نزد مارکس در کتاب ھای " از خودبيگانگی" استفاده می کند که بسيار شبيه مقوله " شدگی شئی"مقوله 
نزد مارکسيست ھای غربی به خود می " از خودبيگانگی" اھميتی که مقولۀ . است" سرمايه"و يا جلد سوم " فلسفه

  .گيرد را می توان توسط عوامل ديگری ھم توضيح داد
   

، آن مقوله ای که کليدی است و در دوره ھای آموزشی احزاب کمونيست رسمی "استاندارد "در مارکسيزم 
نه، يعنی آن بخشی واستثمار به معنای غصب ارزش افز. است" استثمار " قتصادی ای شود مقولهآموزش داده م

استثمار مقوله ای است .  می دارداز کار انجام شده توسط مزدبگيری که صاحب سرمايه آن را برای خود نگه
ل يک مقوله اقتصای تر از حوزه اقتصادی است وليکن به ھر حااقتصادی، ھر چند که پيآمدھايش بسيار وسيع

ه ھمعمده در اجتماعی که آن را نمايندگی می کنند گرايش  - چنين کل ساختارھای اقتصادی اين مقوله، و ھم. است
که يک کارگر مزدبگير اقتصادی ای ، يعنی ستمی دارد  آنبرجسته ساختنو  ستم اقتصادی برانگشت گذاشتن 
است و ساير " کار و سرمايه" جبھه اصلی نبرد صحنه نبرد "مارکسيست استاندارد"يک  ديداز . متحمل می شود

در نيمه . بندی می شوندطبقه" جبھه فرعی"در .... و  ھااشکال ستم نظير سلطه مردانه، استعمار، ستم بر اقليت
 جنبش جوانان؛ جنبش ؛)فمينيزم موج دوم(مبارزات زنان : ھستيم " جبھه ھای فرعی"دوم سده بيستم شاھد تکثير 

به نظر می رسد . گرايان؛ و اکولوژی سياسی يا سياست محيط زيستیجنس رھائی بخش ملی؛ جنبش ھای ھمھای

                                                 
5 - Contre Althusser, pour Marx, Editions de La Passion; 1979, Paris 

 

6 - Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, Grasset 

7 - Jean-Yves Calvez, La Pensée de Karl Marx, Paris, 1956. 

8 -  Guy Debord, La Société du spectacle, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1967 
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بدين ترتيب در . کاسته می شود" استثمار "اقتصادی از اھميت مقوله اقتصادی  - که با ظھور اين جنبش ھای فرا
ين ستم ھا را در زير خود جای دھد، چون چتری که می تواند ھمه ا ، ھم"از خودبيگانگی" مقوله چنين شرايطی 

بينی ، که از اعتبار پيش"رونق اقتصادی"تثبيت سرمايه داری در اين سال ھای . را می گيرد جای مقوله استثمار
  . الوقوع نظام سرمايه داری کاسته بود، ھم مزيد بر علت می شودسقوط قريب

  
 نسبت به طبقه کارگر صنعتی  روشنفکران و مبارزانایاعتمادی فزآينده بیشاھددر طی اين سال ھا افزون آن که 

بر تعداد مبارزاتی که از . ھستيمو تشک+ت سياسی و سنديکايی اش که قرار است آن طبقه را نمايندگی کنند، 
اجتماعی نو بيابند، دائما " ھایسوژه"صفوف تشک+ت مبارزاتی ک+سيک فاصله می گيرند و در پی آن ھستند که 

، مطرودين )فوکو(، زندانيان )فوکو و گاتاری(  زنان، دانشجويان، ديوانگاننظيری يشود، سوژه ھاافزوده می 
بدين ترتيب می توان  ).تونی نگری و بديو(  از طبقه کارگر کوچکیو يا حتی صرفا  بخش) مارکوزه(جامعه 

ی مبارزات اجتماعی و به ھمگرائ" از خودبيگانگی " به لحاظ تئوريک مقوله  برای بخشی از چپمدعی شد که
از  "و مقوله " بخشھای رھائیسوژه"بين بحران " چپ نو"اين برای . سياسی از جنس ھای متفاوت انجاميد

  .ارتباط تنگاتنگی وجود دارد" خودبيگانگی
   

مارکسيستی  - ھای فرھنگی ھا، در کشورھای انگلوساکسون ھم شاھد پيدايش يک چند تئوریبه موازات اين نظريه
توسط ريموند ويليامز و " مطالعات فرھنگی"تامپسون وھيل، " فردگرايانه"مارکسيزم . ھستيم" روبناھا"تئوری يا 

ير بورديو در شناسی فرھنگ پیجميسون و ايگلتون در انگلستان، و يا جامعه" زيباشناختی"ھال، مارکسيزم 
البته اھميت اين . غربی و تئوری انتقادیدر مارکسيزم " روبناھا"ھائی ھستند از اھميت فرانسه، جملگی نشانه

در اياaت متحده امريکا که جنبش کارگری بسيار ضعيف است و . مسأله از کشوری به کشور ديگر فرق می کند
مبارزين اجتماعی و سياسی در . از احزاب کارگری در آن کشور خبری نيست، توجه به وجه فرھنگی غلبه دارد

دقيقا به . اسی مناسب، ناگزير به ھنر، فرھنگ و حتی دانشگاه متوسل می شونداين کشور، محروم از تشک+ت سي
ضد "ھمين خاطر است که وقتی در کشورھای اروپايی احزاب سياسی چپ تضعيف و يا ناپديد می شوند، 

  .در اياaت متحده امريکا کماکان بر جا باقی می ماند" فرھنگ
  
  

        و قدرتو قدرتو قدرتو قدرت" " " " چپ نوچپ نوچپ نوچپ نو""""

در طی نيمه اول . است" قدرت"پ نو را از چپ ک+سيک متمايز می کند، مسأله يکی از جنبه ھای مھمی که چ
 روسيه منتج ١٩١٧ و ١٩٠۵سده بيستم مفھوم قدرت نزد تئوری انتقادی و خصوصا  نزد مارکسيزم از انق+بات 

يت در اين بينش به امر کسب قدرت دولتی از طريق يک انق+ب و پژمرده شدن تدريجی بعدی آن، اھم. می شد
دولت به مثابه ابزار سلطه طبقاتی بورژوازی محسوب می شود و پرولتاريا به ناچار بايد . کليدی داده می شود

 نحوه روياروئی طبقه کارگر با بورژوازی در ،در يک ک+م. توسط يک قيام مسلحانه توده ای آن را به چنگ آورد
برد آن حزبی است که منافع طبقاتی پرولتاريا را بيان ابزار پرولتاريا در اين ن. تحليل نھائی از نوع نظامی است

ھای زحمتکش را در پشت خود دارد، و در لحظه مناسبی که رژيم حاکم دچار بحران می شود، می کند، اکثر توده
بحران در حالی که محصول تضادھای درونی نظام . برای کسب قدرت توسط توده ھا وارد صحنه می شود

اين نکته را . ال خود پيآمد انباشت تدريجی قدرت نزد طبقه کارگر ھم می باشداجتماعی است، در عين ح
تدارک تاريخی يک قيام در دوران پيشا « : چنين توضيح می دھد " تاريخ انق+ب روسيه" تروتسکی در کتاب 
بخش مھمی انجامد که طبقه ای که مقدر است که يک نظام اجتماعی نوينی را متحقق سازد، انق+بی به آن جا می

از قدرت دولتی را به نقد در دستان خود متمرکز کرده و در اين در حالی است که دستگاه رسمی ھنوز در دست 
  . »اين نقطه شروع يک قدرت دوگانه انق+بی است. صاحبان قديمی اش باقی مانده است

  
در سال ھای پس .  گيرداشکال پيچيده تری به خود می" قدرت" مفھوم ١٩٧٠ و ١٩۶٠ھای دھه ھای در طی سال

از جنگ جھانی دوم احزاب کمونيست در کشورھای اروپائی در نظام بورژوايی اين کشورھا ادغام می شوند و 
اين گرايش سياسی که به نام . تدريج به رھا کردن اصل کسب قدرت دولتی از طريق قيام می انجامد اين امر به

" کمونيزم اروپائی. "ای ايتاليا، فرانسه و اسپانيا شکل می گيردمشھور شد عمدتا  در کشورھ" کمونيزم اروپائی"
اين گسست تئوريک بيشتر در جھت به نمايش گذاشتن يک . در يک ک+م به معنای گسست از الگوی شوروی بود

سياست خارجی مستقل از کرملين بود تا رعايت حقوق دموکراتيک در درون حزب و دموکراتيزه کردن رژيم 
توسط احزاب کمونيست به آن ھا اجازه می " انتقال دموکراتيک به سوسياليزم" جديد تخاذ اين مشی ا. داخلی حزب

پيآمد اين مشی جديد . داد تا با سوسيال دموکراتيک اص+ح طلب به يک سلسله ائت+ف ھای استراتژيک برسند
 بين حزب ائت+ف انتخاباتی، يک "اتحاد چپ  " موسوم بهدر فرانسه عبارت بود از تجربه" کمونيزم اروپائی"
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 موجب پيروزی ميتران از ١٩٨١ که سرانجام در انتخابات رياست جمھوری سال ،کمونيست و حزب سوسياليست
معروف شد که به ائت+ف حزب " سازش تاريخی"در ايتاليا ھم اين سياست به . حزب سوسياليست می شود

که به تدريج توسط اکثر " کمونيزم اروپائی"اسی مشی سي.  مسيحی انجاميدکمونيست با حزب راست دموکرات
 ھر چند در اين جا و آن جا گاھی به لنين استناد می کنند وليکن در مجموع برش ،احزاب کمونيست اتخاذ شده

  .aنزاسوترش نزد نيکوس پکاملی بود از بلشويزم، حتی در نسخه راديکال
  

جھان سوم، الگوی استراتژيک جنبش ھای رھائی بخش موسوم به ای واپس مانده در کشورھ ھادر طی اين سال
مائوئيزم عمدتا  بر نقش دھقانان تکيه داشت، . غالبا ملھم بودند از انق+ب چين، انق+ب الجزاير و يا انق+ب کوبا

مدون توسط مائو متکی " جنگ خلقی طوaنی"تئوری . يعنی در کشورھايی که نقش روستاھا بر شھرھا می چربيد
 روياروئی طوaنی و مسلحانه بين نيروھای خلق و ضد خلق برای آزادی تدريجی مناطق روستايی است بر يک

مقولۀ خلق نزد مائو ھم ائت+فی بود از چھار طبقه دھقانان، کارگران، خرده بورژوازی و . توسط ارتش خلق
انی، خمينی، بنی صدر،  ھم از نظر مائوئيست ھای اير١٣۵٧در ايران ب+فاصله پس از انق+ب . بورژوازی ملی

بازرگان و رفسنجانی از آن جا که ھر يک نماينده يکی از مؤلفه ھای خلق آنان بودند، ھر کدام در مرحله ای 
 در پاره ای ا ز کشورھا ھم جنبش !توسط  مائوئيست ھای ايرانی مورد حمايت سياسی و حتی نظامی واقع شدند

  .ی انق+ب کوبا شکل گرفتچريکی متکی بر جنگ شھری کم وبيش مطابق الگو
  

 ١٩١٧ترين شباھتی نه به اوضاع روسيه زمان انق+ب سال وضعيت کشورھای اروپائی در نيمه دوم سده بيستم کم
از اين رو مسأله . شانداشت و نه به جامعه چين معاصر، نه نظام سياسی آن ھا يکی بودند و نه ساختار جوامع ا

گرامشی، آدورنو . مارکسيست در کشورھای غربی را به خود مشغول می کندبسياری از انديشمندان اذھان قدرت 
يعنی " (دستگاه ايدئولوژيک دولت"از نظر آلتوسر . و آلتوسر از چھره ھای برجسته سه ديدگاه مختلف بودند

ھستند، نقش اصلی شان ) ارتش و پليس" (ابزارھای سرکوب دولتی "، که متمايز از )کليسا و مدرسه، خانواده
، که از قماش ديگری "ابع فرھنگیصن"از نظر ھورکھايمر و آدورنو ھم . استبازتوليد اشکال نامتمرکز قدرت 

پروراند  مفھومی از قدرت را می١٩٢٠ھای دھه گرامشی از ھمان سال. ای را بازی می کندھستند، نقش مشابه
نظريات گرامشی بعدھا . قائل می شودجايگاه مھمی " جامعه مدنی"که در آن برای بخش غير دولتی قدرت يعنی 

از ھمين رو است که در تکامل تئوری .  توسط ديگران پی گرفته می شوند و تکامل می يابند١٩۶٠در دھه 
گرامشی در رابطه با دولت و جامعه . انتقادی در بين مارکسيست ھا به گرامشی بيش از سايرين ارجاع می شود

  : مدنی جمله معروفی دارد
  

در باختر بين دولت و جامعه مدنی .  دولت ھمه چيز است، جامعه مدنی بدوی و ژaتينی استدر خاور« 
اما دريک وضعيت متزلزل، دولت يک ساختار قرص . در شرايط عادی يک رابطه متوازن برقرار است

در غرب دولت چيزی نيست جز يک سنگر در خط . و محکمی از جامعه مدنی را در مقابل خود می بيند
  .» وجود دارند ھاکه در پشت آن يک رديف استحکامات و پناھگاهمقدم 

  
از نظر گرامشی در جوامع غربی قدرت صرفا  در نھاد ھای دولتی متمرکز نشده اند، بلکه در کل بدنه جامعه جا 

، با دو محتوا و موقعيت متفاوت، فقط جنبه جغرافيايی "باختر"و در " خاور"اين تفاوت ماھيت قدرت در . دارد
بر دارند، از جمله آن   گرامشی اين تفاوت پيامد ھای استراتژيک مھمی دربرای. نداشته بلکه وجه سياسی ھم دارد

جنگ ھای "کافی نيست و برای سرنگون کردن نظام سياسی به يک سلسله " جنگ جنبشی"که در غرب صرفا  
در برگيرنده يک بعد " عیجنگ موض. "يک جنبه از آن می باشد" جنگ جنبشی"است که نياز ھم " موضعی

" جنگ موضعی"گرامشی در ادامه مطلب بين ب عد تئوريک نظريه قدرت نزد لنين و . مھمی است" فرھنگی"
واضح است که نه لنين ابعاد غير دولتی قدرت را ناديده انگاشته بود و  .مورد نظر خودش رابطه برقرار می کند

ی ھای اخير در باره نوشته ھا گرامشی نشان می دھند که او بررس. نه گرامشی منکر اھميت قدرت دولت می شود
  . عميقا  يک لنينيست بود، اما به روش خودش

  
جامعه انجام  قدرت و در نيمه دوم سده بيستم ت+ش ھای بسياری در جھت زدودن و مخدوش کردن رابطه دولت با 

 ت+ش کردند تا نظريه مارکسيستی دولت و اين فيلسوفان بسيار". فرنچ تئوری"گرفت، به ويژه از سوی فيلسوفان 
نزد فوکو . ميشل فوکو بيشتر از ھرکسی در اين راه قدم برداشت. سوق دھندی قدرت را به سوی افق ھای ديگر

او مدعی است که قدرت در دولت متمرکز .  نقش کليدی دارد٩" قدرت ھا- ريز"و يا " ميکرو قدرت ھا"مقوله 
" ميانجی"قدرت نه در نھادھای دولتی بلکه در نھادھای . پخش و حل شده استنشده است بلکه در درون جامعه 

                                                 
9 - Micro-pouvoirs 
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انسان " ميانجی"از نظر فوکو اين نھادھای . ستنظير مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، زندان، تيمارستان aنه کرده ا
ين نظريه تا به آن جا فوکو در بسط و ادامه ا.  انسان ھا در رابطه قدرت ادغام شوندکهپرورانند را به گونه ای می

در . ساختارگرا کام+  باوراست، يک " سوژه"اين ايده را به ما بقبوaند که قدرت فاقد و ت+ش دارد جلو می رود 
است و در تحليل نھائی طبقه بورژوا، که دولت آن را نمايندگی می کند " دولت"قدرت  الگوی لنينی قدرت، سوژه

  ). البته به گونه ای غير مستقيم(
  

زمانی می تواند " دولت"از آن جايی که روياروئی با . اندپيآمدھای استراتژيک نظريه قدرت فوکوئی بسيار مھم
از قدرت مؤثری برخوردار باشد، حال اگر قدرت در دولت متمرکز " دولت"معنی داشته باشد و مطرح شود که 

يه قدرت لزوما  نه متمرکز است و نه اصوa  نباشد و در تمام زوايای جامعه پراکنده شده باشد، ديگر مبارزه عل
گانه اند و در نتيجه از نظر فوکو فضای اعتراضات چندگانه است و از ھمين رو بازيگران آن ھم چند. عليه دولت

از منظر جنبش کارگری يک روياروئی نھائی وجود دارد . گيرندگاه سرانجام نمیھا ھيجاين اعتراضات عليه آن
نماد آن " نبرد نھائی" د، که اصط+ح معروف رسره ک يکبايد ب به وقوع می پيوندد و کار را که در لحظه مناس

وجود ندارد و اصوa  در نظريه فوکوئی قدرت چيزی به نام تضاد و يا " لحظه نھائی"نزد فوکو چنين . است
". ذات گرايانه"ز جنس است و نه ا" فردگرايانه"تئوری قدرت فوکو از جنس .  وجود ندارديستیمبارزه آنتاگون

نزد دولوز و گاتاری از " ريزوم"مقوله . اند ساختارگرا پيرو اين انديشه - اکثر انديشمندان ساختارگرا و پسا
 نزد تونی نگری و ١٠ "جامعه کنترول"برجسته ترين نمونه ھای چنين تفکری است، به ھمين ترتيب نظريه 

  . دولوز
  

 " چپ نو"رت نزد تئوری قدتئوری قدرت ميشل فوکو يک نمونه کامل 
 رسيدن به سوسياليزم، انق+ب سياسی، انق+ب اجتماعی، کسب قدرت و اجتماعی  آرمان،برای اين چپ. است

مشغوليت فکری . کردن ابزار توليد و در يک ک+م برقرای يک جامعه بھتر و برابر ديگر دغدغه خاطرش نيست
، در روابط خانوادگی، در مناسبات جمعی و در مناسبات اش اش رھائی انسان از خودبيگانگی در زندگی روزمره

چپ نو آن چنان جوانب ھستی، زندگی روزمره و عوامل پيش پا افتاده را سياسی می . با انسان ھای ديگر است
نوشته ھای ھانری . سياسی شدن امر جنسی يک نمونه بارز آن است. کند که اصوa  سياست ديگری باقی نمی ماند

انتقادات به جا اما غلو شده اين انديشمندان تا بدان جا پيش . ک نمونه کام+  گويای چنين برخوردی استلوفه ير ي
می رود که اصوa  کليه اشکال تشکي+ت سنتی مبارزاتی، خواه از نوع سوسيال دموکرات و خواه سانترال 

بی تاکتيک و بی بی برنامه، ف، دموکراتيک چپ را به نفع تشک+ت فاقد سلسله مراتبی بی در و پيکر، بی ھد
ضد "، که تجسم عينی نظريه ھای ١٩٩٠ جنبش موسوم به آلترموندياليست ھای دھه .استراتژی فدا می کنند

  . پاريس دو نمونه آشنا می باشند" شب ھای بيدار"بود و يا نمونه اخير " قدرت
  

دھای ايدئولوژيک، چون زندان، بيمارستان، ذکر اين نکته ھم شايان توجه است که ميشل فوکو که در باره ھمه نھا
ترين در باره مھم" قدرت- دانش"و " اپيستمه " نظريه پرداز نتيمارستان و نظاير آن ھا مطالب بسيار نوشت، اما اي

ھا، که خود و امثال خودش در آن جا به نھاد ايدئولوژيک جوامع سرمايه داری پيشرفته معاصر، يعنی دانشگاه
  !پردازند، چيزی ننوشت میترويج نظرياتشان

  
  

            ييييييييساختارگراساختارگراساختارگراساختارگرا

چپ نو .  است که از جريان مادر زاده می شوند سياسی ای-  فلسفیاز ويژگی ھای چپ نو، تکثير انواع جرياناتی
از . موجود پر زاد و ولدی است که فرزندانش به علت بی رمقی و ازدحام زير دست پای يکديگر له می شوند

ساختارگرائی؛ ساختارشکنی؛ اوپرائيزم؛ - اليزم؛ ساختارگرائی؛ پساي؛ اگزيستانسمکتب فرانکفورت: جمله اند
ھمان طور که پيش تر ھم گفته شد چپ نو محصول بحران در احزاب کمونيست، در تشک+ت ... آلترموندياليزم و 

  .سنديکائی وابسته به آن ھا، و در يک ک+م عدم اعتماد توده ھای زحمتکش به آن ھا بود
  

بندی  ھای انتقادی در دوران پس از جنگ جھانی دوم را می توان به دو گروه کام+  متمايز از ھم تقسيمنظريه
شان می کرد؛ و آن ديگرانی که  ا که به يک تشکل وابسته بودند و يک گروه سياسی نمايندگی گروه ھايیکرد؛ آن

 به بعد نظريه ای که ١٩۶٠از دھه . ودند بودند و فاقد ھر گونه تشکل سياسی، که در واقع ضد تشکل ب"مستقل"
 تئوری  ترھاپيش.  مشھور شدساختارگرائینقش سيمان وحدت دھنده نظريات متنوع ضد تشکل را بازی کرد به 
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 اما اين که يک جريان فکری .ھای انتقادی مکتب فرانکفورت و اگزيستانسياليزم ھمين نقش را ايفاء کرده بودند
شد، يعنی يک تشکل سياسی آن را نمايندگی نکند، به ھيچ وجه به معنای آن نيست که فاقد يک پايگاه اجتماعی با

 و به در آن مقطع از زمان از نفوذ برخودار نيست، اگر چنين می بود ديگر نام و نشانی از آن باقی نمی ماند
يچ تشکلی از خود کام+  صادق است، با آن که ھيی اين نکته در مورد ساختارگرا. ورطه فراموشی سپرده می شد
 نه تنھا از نفوذ بسيار باaئی برخوردار بود، بلکه بر تئوری ھای ١٩٧٠ -  ١٩۴٠نداشت اما در طی سال ھای 

در واقعيت امر در طی اين سال ھا ساختارگرائی پا به پای مارکسيزم بر . تأثير نبودانتقادی دھه ھای بعد ھم بی
  . تئوری ھای انتقادی تأثير گذارد

  
نخستين ويژگی عبارت است از وارد کردن الگوھای . می توان چھار ويژگی برای ساختارگرائی قائل شددست کم 

کلود لووی استروس پايه گذار . زبانی به حوزه علوم اجتماعی، عمدتا  تئوری ساختاری زبانی سوسور
aکان . دبينساختار زبان می  و ساختارھای اين جوامع ی بينساختارگرائی در فرانسه با مطالعه جوامع اوليه، قرابت

نظريه نشانه شناسی رونالد . ھم مدعی می شود که ساختار ناخودآگاه ذھن انسان ھم ھمان ساختار زبان را دارد
 ژاک دريدا نزدتوسل به الگوھای زبانی .  توضيح می دھد"نشانه ھا"بارت جامعه را در کل در قالب سيستم ھای 

در زبان . »ھيچ چيز خارج متن وجود ندارد« : جا پيش می رود که می گويداو تا به آن . به اوج خود می رسد
شناسی سوسوری معنی دال در يک جمله توسط جايگاه آن کلمه در آن جمله و در رابطه با بقيه کلمات است که 

يعنی ترتيب قرار گرفتن يک کلمه در يک جمله است که معنی اش را تعريف می کند و ھيچ . تعيين می شود
ساختارگرايان .  اجتماعی است- زمانی و يا تاريخی- طی به عوامل خارج ازمتن ندارد، يعنی فاقد ارزش مکانیرب

. فرانسوی از اين ھم جلوتر می روند و مدعی می شوند که اصوa  ھيچ رابطه ای بين زبان و واقعيت وجود ندارد
ع ھمان نکته ای را که ميشل فوکو مدعی  در واق»ھيچ چيزی خارج از متن وجود ندارد«: وقتی دريدا می گويد

 . ميانجی می شود" اپيستمه "توسط يک " چيزھا"و " واژه ھا"است تکرار می کند، بدين معنا که پيوند بين 
 

ساختارگرايان علم مدرن و پيش فرض ھايش .  استيیويژگی ساختارگرادومين  آن  و نفی انکار،تخريب حقيقت
 علم مدرن به واقع خود منتج از فرضيه کلی تر ديگری است که توسظ فرانسوا اين نفی. را زير پرسش می بردند

مشھور " پايان روايت ک+ن"اين تز که به نام .  بيان شد١١ "مدرن- شرايط پسا"  در کتاب ١٩٧٧ليوتار درسال 
  .شد، قرابت بين ساختارگرايان و پسامدرنيزم را نشان می دھد

  
و رد دارند ساختارگرايان اصرار بر نوعی جبرگرائی تاريخی . ائی استسومين ويژگی ساختارگر" گرائیعليت"

 "آنتروپولوژی"  کتاب ھای  از بر ھر يک. امر کام+  شناخته شده ای استنزد آنان در تاريخ " تصادف"ھر گونه 
الی از آلتوسر، به نوعی اشک- " خوانش سرمايه" فوکو و - " واژه ھا و چيزھا" بارت، - "ميتولوژی|" استروس، - 

نامتغير "مايه ھر چھار کتاب نامبرده بر تحليل از بن. جبرگرائی تاريخی و ابژکتيويتيزم تاريخی سايه افکنده است
به واقع ساختارگرايان ادامه دھندگان راه پوزيتيويست ھای . جامعه در درازمدت استوارند" ھای ساختاری

  . ثر از سن سيمون ھستندک+سيک چون اگوست کنت و دورھايم بوده و تا حدودی متأ
  

اش سرچشمه می "گرایضد انسان"است که از " سوژه"چھارمين  و مھم ترين ويژگی ساختارگرائی نقد و رد 
به سبک مرادش نيچه، مرگ انسان را اع+م " واژه ھا و چيزھا"ميشل فوکو در بخش نتيجه گيری کتاب . گيرد

ر آن مسأله قديمی ما نيست، و اصوa  آن ثابتی که در برابر انسان ديگ «: می کند و در ادامه مطلب می نويسد 
انسان يک اختراع جديد است که تبارشناسی انديشه به ما نشان می دھد .... شناخت انسان قرار داشت ھم نمی باشد

ه اما آلتوسر ھم به صراحت و ب. »که تاريخ اين اختراع دوران جديد است و شايد ھم پايانش ھمين روزھا فرا رسد
يک "از نظر آلتوسر تاريخ عبارت است از . را به کار می گيرد" گرايی تئوريکضد انسان"دفعات اصط+ح 

او بر اين نکته تأکيد دارد که اگر روزی يک مبارزه طبقاتی ھم رخ دھد، ھيچ سوژه ". پايانفرآشد فاقد سوژه و بی
وی استروس يکی ديگراز اعضای محفل چھارنفره لو. رھائی بخشی نمی تواند وجود داشته که موتور آگاه آن باشد

سوژه، اين بچه لوس و ننر غير قابل تحمل، در حالی که می « : ساختارگرايان در رابطه با سوژه می نويسد
 توجه ما را منحصرا  به خودش جلب کند، صحنه فلسفه را برای مدت بس طوaنی اشغال کرده و مانع  کهخواست

گرائی  انساندر اصلفوکو، آلتوسر و استروس " گرائیضد انسان"به واقع .  » استای شدهاز ھر نوع کار جدی
سارتر رقيب . سارتری به طور اخص را ھدف حم+ت خود قرار داده بودند" اگزيستانسياليزم"به طور اعم و 

  . فلسفی نسل پيشين تر بود که ساختارگرايان کمر به نابودی فلسفه اش بسته بودند
  

                                                 
11-Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de minuit, 1979 

 

12
www.hks-iran.com



 در فرانسه که ھمه ساختارگرايان را غافلگير می کند، پايه ھای تئوری ساختارگرائی را ١٩۶٨ رودايدھای مه
ژيل . آلتوسر مجبور به انتقاد از خود می شود و ديگران ھم به بازنگری جدی نظرات خود می پردازند. لرزاندمی

به نوعی فلسفه ويتاليزم " ميل"ود و با توسل به مقوله شدولوز ساختارگرا به سرعت از ساختارگرائی دور می 
 را بنا می ساختارگرائی- پساپايه ھای " آنتی اوديپ " دولوز با نگارش کتاب  ژيل.روی می آورد) گرائیزندگی(

ماترياليزم "و يا " ماترياليزم هللا بختگی"آلتوسر ھم پس از انتقاد از خود با ساختارگرائی بدرود می گويد و به . نھد
اما ميشل فوکو . ، يعنی تا سطح ماترياليزم اپيکوری سده سوم پيش از مي+د عقب می نشيندروی می آورد" ت+قی

ھم که قرار بود جای مارکس را بگيرد، در طی يک مصاحبه به اين تز می رسد که وظيفه يک فيلسوف آن است 
ه ايتاليايی نشري او در راستای اجرای فلسفه جديدش به عنوان روزنامه نگار. شود" خبرنگار متعالی"که يک 

کورير دوaسرا روانه ايران می شود و در اثبات تزھای ضد مارکسيستی اش به دستبوس رھبران رژيم اس+می 
- بدين ترتيب با استحاله ساختارگرائی به پسا. گوئی می پردازد به ھذيان و اس+ممی رود و در ستايش خمينی

فلسفه تاريخ می يک  اوليه جايش را به يیرمينيزم ساختارگراساختارگرائی توسط ھمان انديشمندان ساختارگرا، دت
س+وی ابديو،  ھم آلن" هللا بختگی"ه فآخرين نمايندگان اين فلس. دھد که رخداد و ع رض جای جبر را می گيرد

چه پشتک و . ھای سابق پيرو آلتوسر جبرگرا بودندير می شوند که ھر سه مائوئيست- ژيژک و ژاک رانسی
  !دوستی سريعی برای سرگرمی تماشاچيان فلسفهواروی فلسف

  
  

        ييييساختارگرائساختارگرائساختارگرائساختارگرائ- - - -  تا پسا تا پسا تا پسا تا پسايييياز ساختارگرائاز ساختارگرائاز ساختارگرائاز ساختارگرائ: : : : ۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸مه مه مه مه 

 سال ھای رواج ساختارگرائی ک+سيک بود، سال ھای رونق اقتصادی و شکوفائی ١٩۶٠ -  ١٩۵٠سال ھای 
دن فرانسه نيمه سرمايه داری در فرانسه، سال ھای صنعتی شدن شتابان فرانسه، در يک ک+م سال ھای مدرن ش

ھمان کسانی .  کاخ شنی ساختارگرايان را به سرعت فرو می ريزد١٩۶٨غير مترقبه مه عظيم وطوفان . روستائی
 و سخت به آن ھا چسبيده سخن می گفتندجامعه " ثابت ھای تئوريک"و " ساختارھای محکم"که تا آن زمان از 

 و تاريخ را به مرخصی ابدی فرستاده بودند، به ھمان را اع+م کرده بودند" مرگ سوژه"، ھمان ھايی که بودند
ساختارگرا -  روی داد به ھمان سرعت ھم ساختارگرائی را رھا کردند و يک شبه پسا١٩۶٨سرعت که جنبش مه 

 در فرانسه دو ١٩۶٨دست کم در رويداد مه .  نابينا را شفا داددگماتيک ھای ١٩۶٨ معجزه مه .را ابداع کردند
از خود "اش بود که عمدتا  طغيانی بود عليه " گرائیانسان"نخست خصلت . وان مشاھده کردويژگی اصلی می ت

، "دختر چينی" ساز مترقی فرانسوی، در فيلم ژان لوک گودار، فيلم. انسان در جامعه سرمايه داری" بيگانی
اصلی اش يک دختر در اين فيلم که بازيگر :  را چنين به تصوير در می آورد ١٩۶٨ مه  جنبشروايت خود از

نوشته ميشل فوکو گوجه " واژه ھا و چيزھا"جوان مائوئيست است در يک صحنه تظاھرات خيابانی، بر کتاب 
ميشل فوکو در زمان رويدادھای مه . فرنگی گنديده پرتاب می کند و تظاھرکنندگان ھم کتاب را لگدمال می کنند

 و از خشم آنان در يان معترض به فلسفه اش را لمس کند در فرانسه نبود تا خود از نزديک واکنش دانشجو١٩۶٨
  . امان ماند

  
بود، " رخداد"دولوز يک ژيل  اين بود که يک رويداد سريعی بود و به اصط+ح ١٩۶٨ويژگی دوم جنبش مه 

لوسين .  تأکيد داشتند جامعه"نامتغيرھای ساختاری"، و "مدت دراز"درست برخ+ف نظريه ساختارگرايان که بر 
آری اين سوژھا ھستند که خيابان را . »ساختارھا به خيابان ھا سرازير نمی شوند« : من در ھمين رابطه نوشتگلد

  .تسخير می کنند، حتی اگر برای زمانی نه چندان طوaنی
  

احزاب کمونيست رسمی که .  نقطه عطف بسيار مھمی در چپ اروپائی در ھمه اشکالش بود١٩۶٨رويداد ھا مه 
بودند، يعنی تا بيخ و بن استالينستی، حتی در شکل کمونيزم اروپائی اش، که تا آن زمان از " چپ کھنه"معرف 

پايه ھای اجتماعی نسبتا  وسيعی برخوردار بودند، به واسطه سياسيت سازش طبقاتی اشان به سرعت پايه اشان را 
 تغيير نام می  حتیکنند ودر بعضی از کشورھا بازھم سياست ھا راست تری را اتخاذ می . از دست می دھند

در فرانسه حزب کمونيست و سنديکای . دھند، و در برخی از کشورھا از صحنه سياست خارج و منحل می شوند
-  اای به سرعت پايه ھای توده١٩۶٨ به واسطه سازش طبقاتی و پشت کردن به جنبش مه .ت. ژ . وابسته اش ث 

شان بود در پی رويدادھای اه آلتوسر پدر تئوريک و فلسفی گروه ھای مائوئيستی ک. شان را از دست می دھند
شان را به رھبری زن مائو، ھمگی کله پا می شوند، رھبران" باند چھار نفره"انق+ب فرھنگی در چين و شکست 

ھای دوآتشه و سخنگوی مارکسيزمھا به سرعت ضد لنينيزم واداشت، بلکه اکثر آن- نه تنھا به رد مارکسيزم
  . جناح سرمايه جھانی و صھيونيزم شدندترين راست
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ای است از آرای يک دوجين انديشمندان ناھمگن فرانسوی که با آن که در زمينه ھای مجموعه" فرنچ تئوری"
؛ "سوژ"نقد : مختلف نظريات متفاوت ارائه دادند، اما ھمگی آنان در سه موضع سلبی اشتراک نظر داشتند

شان به نيچه، ھايدگر و فرويد اصل و نسب فلسفی. ی، و مخالفت با تداوم تاريخی با برنمائی و امر نمايندگتمخالف
و رد آن است، و ھر آن چه را که در سنت فلسه انتقادی " تئوری انتقادی" شان ھم نقد می رسد و ل ب ک+م فلسفی

 می ١٩۶٨ مه هتگاوقتی به ايس" فرنچ تئوری"قطار بی راننده و بی مقصد . آلمانی است به زير پرسش می برند
 در آخرين دور و درازشدر اين سفر . شوند لت و پار می  سرنشينان اشرسد از خط خارج شده و سرانجام ھمه

  ! بديو می رسد که ھم چون رعدی در آسمان بی ابر می غرد آلن بهايستگاه
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